Aprovat per Consell de Govern el 13/12/2013

REGLAMENT DE DISTINCIÓ HONORÍFICA
PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR JUBILAT
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
PREÀMBUL
La Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya preveuen en el seu
articulat el reconeixement, en el moment de la jubilació, dels serveis destacats
desenvolupats pel seu professorat, a través de la figura del professor emèrit. Tot i
això, el nombre de professorat emèrit no pot excedir el percentatge màxim que
estableix la legislació en relació amb la plantilla docent, cosa que representa una
restricció al merescut reconeixement públic de la comunitat acadèmica.
Per això, la Universitat de Barcelona considera oportú establir una distinció a través
del tractament de professor honorífic o professora honorífica de la Universitat de
Barcelona al professorat jubilat que ha dedicat gran part de la seva vida al servei
d’aquesta Universitat i que acrediti els mèrits docents i de recerca necessaris.
Convé tenir present que aquesta distinció no s’ha d’interpretar com una prolongació de
l’activitat acadèmica del professorat, fet que succeeix exclusivament amb la figura del
professorat emèrit.
Amb aquesta especial distinció, la Universitat de Barcelona vol fer un reconeixement
públic a una rellevant, intensa i prolongada activitat acadèmica. Per això s’imposa la
necessitat que les persones que rebin la distinció compleixin unes exigències mínimes
que n’avalin la qualificació, conforme als requisits i al procediment que preveu aquest
Reglament.
I. OBJECTE
Article 1
Aquest Reglament regula l’atorgament de la distinció honorífica al personal docent i
investigador jubilat de la Universitat de Barcelona com a reconeixement públic de la
prestació de serveis destacats a la Universitat.
Article 2
La distinció i el tractament de professor honorífic és de caràcter vitalici.
Article 3
Les persones que hagin gaudit de la condició de professor emèrit o honorari, atès que
aquesta condició és vitalícia a efectes honorífics, no poden ser nomenades professor
honorífic.
II. REQUISITS GENERALS
Article 4
Per a la concessió de la distinció de professor honorífic de la Universitat de Barcelona,
és necessari complir els requisits següents:
a) Haver assolit la jubilació a la Universitat de Barcelona.
b) Haver prestat 25 anys de servei a la Universitat de Barcelona en qualsevol
categoria de personal docent i investigador.
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III. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Article 5
1. La Secretaria General informa, cada mes de setembre, a tot el professorat de la
Universitat de Barcelona que es jubila en l’any acadèmic en curs o que s’ha jubilat
anticipadament el curs anterior i que compleix els requisits generals establerts, de la
possibilitat de sol·licitar la distinció honorífica. Aquesta informació també es comunica
als departaments corresponents.
2. El professorat interessat ha de lliurar a la Secretaria General, fins al 30 de
novembre del mateix any, la sol·licitud de concessió de la distinció de professor
honorífic.
3. El departament al qual està adscrita la persona sol·licitant ha de lliurar a la
Secretaria General, fins al 30 de novembre del mateix any, el seu informe sobre la
proposta de concessió.
4. Les sol·licituds de nomenament de professorat emèrit o honorari, en cas de no
rebre l’informe favorable de la Junta Consultiva, i sempre que compleixin les
condicions establertes en aquest Reglament, s’incorporen a les sol·licituds de
concessió de la distinció de professor honorífic. En aquest supòsit, s’ha de demanar la
conformitat de la persona interessada abans que el Consell de Govern resolgui la
proposta.
Article 6
1. La Junta Consultiva, una vegada ha analitzat la documentació, informa sobre les
propostes de distinció presentades.
2. El Consell de Govern, rebuda la informació de la Junta Consultiva, aprova la
concessió de la distinció de professor honorífic.

IV. CARACTERÍSTIQUES DE LA DISTINCIÓ
Article 7
1. La condició de professor honorífic implica únicament el reconeixement dels mèrits
acadèmics, científics o professionals de la persona. No suposa, doncs, l’establiment de
cap relació administrativa o laboral entre aquesta persona i la Universitat de
Barcelona, ni la percepció de retribucions, ni el dret a mantenir en el departament un
espai de treball.
2. El professor honorífic pot mantenir el compte de correu electrònic de la Universitat
de Barcelona (que és renovable anualment).
Article 8
1. La concessió de la distinció es fa constar en un diploma acreditatiu expedit per la
Universitat de Barcelona i signat pel secretari o la secretària general i el rector o
rectora.
2. El lliurament del diploma es pot efectuar en acte públic i solemne.
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Disposició transitòria
Per a la concessió de les distincions que correspongui reconèixer al professorat jubilat
el curs 2012-2013, els tràmits i terminis previstos en aquest Reglament s’efectuen el
mes de febrer de 2014.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern.
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